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المعلومات الفنية
مقنن الطاقة

100-240 فولت  60/50 هرتز 50 وات
األبعاد

24.75 بوصة )62.8 سم( عرض × 14 بوصة )35.6 سم( عمق × 3 بوصة )7.6 سم( ارتفاع
الوزن

12 رطل )6.35 كجم(
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التنظيف
يمكنك تنظيف سطح السماعة بقطعة قماش ناعمة وجافة.	 

ال تستخدم أية سوائل رش بالقرب من السماعة. ال تستخدم أي مذيبات أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوى على 	 
كحول أو نشادر أو مواد كاشطة.

يجب عدم سكب سوائل في أي فتحة.	 

ال تتطلب شبكة السماعات رعاية خاصة رغم أنه يمكنك تنظيفها بحرص بمكنسة كهربائية بفرشاة إذا لزم األمر.	 

خدمة العمالء
الصوت  نظام  مع  الموجودة  العناوين  ورقة  راجع   .Bose عمالء  بخدمة  اتصل  المشاكل،  حل  في  المساعدة  من  لمزيد 

.15 /10 TV
في الواليات المتحدة فقط، اتصل برقم:  800-901-0472.

الضمان المحدود
يتم تغطية نظام الصوت Bose® Solo 15 /10 TV بضمان محدود. يتم وضع بيانات الضمان المحدود على بطاقة تسجيل 
المنتج الموجودة في العلبة الكرتونية. يرجى الرجوع للبطاقة لإلطالع على التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل. ولن يؤثر عدم 

القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.



الرعاية والصيانة

العربية - 29

استبدال بطاريات جهاز الريموت
Solo 15 جهاز الريموت العام لنظام

استبدل البطاريتين عندما يتوقف جهاز الريموت كنترول عن العمل أو يقل مداه. يوصى باستخدام بطاريات قلوية.
افتح غطاء علبة البطاريات خلف جهاز الريموت.. 1
قم بإخراج البطاريتين.. 2

تأكد من التخلص من البطاريات وفقاً للوائح المعمول بها في منطقتك.
أدخل بطاريتين AA )IEC-LR6( 1.5 فولت أو بطاريات مكافئة. طابق الرمزين + و – الموجودين على البطاريات . 3

مع العالمتين + و – الموجودتين في علبة البطاريات.
أعد غطاء علبة البطاريات إلى مكانه.. 4

Solo 10 جهاز ريموت
استبدل البطارية عندما يتوقف جهاز الريموت كنترول عن العمل أو يقل مداه. 

أدر غطاء البطارية َقلِيال عكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام قطعة عملة.. 1

قم بإزالة الغطاء وأدخل البطارية الجديدة )CR2032 أو DL2032( بحيث يكون الجانب المسطح للبطارية ألعلى . 2
مع رؤية الرمز +.

أعد وضع الغطاء في مكانه وأدره في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يقفل في مكانه.. 3
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الحلالمشكلة
جهاز الريموت 
كنترول غير 

مضبوط أو ال يعمل

افحص البطاريات لتتأكد من أنه قد تم تركيبها بشكل صحيح أو أنها تحتاج الستبدال. 	 
انظر "استبدال بطاريات جهاز الريموت" في صفحة 29. 

وجه جهاز الريموت كنترول نحو نظام الصوت عند الضغط على زر.	 
تأكد من أن مؤشر الطاقة في نظام الصوت يومض عند الضغط على زر صوت جهاز 	 

الريموت أو زر كتم الصوت.
 	Solo 15 لجهاز ريموت نظام

- قم بتوجيه جهاز الريموت كنترول نحو الجهاز الذي تريد أن تتحكم فيه.
-  تأكد من أن زر جهاز الريموت للمصدر المختار يومض عند الضغط على زر 

الصوت.
قم بفصل سلك كهرباء النظام من مأخذ التيار المتردد لمدة دقيقة واحدة.	 
إلعادة ضبط النظام: قم بفصل سلك الكهرباء لمدة دقيقة واحدة على األقل. قم بتوصيل 	 

الكهرباء مرة أخرى واستمع للنظام وهو يصدر نغمتين مؤكداً أن به كهرباء.
ه تأكد من أن توصيالت الكبل آمنة على نظام الصوت والتلفزيون. 	 الصوت مشوَّ

إذا كان نظام الصوت موصالً بإخراج تلفزيون يسمى VAR(  VARIABLE(، قم 	 
بخفض صوت التلفزيون.

تجاوز التلفزيون وقم بالتوصيل بالمصدر مباشرة باستخدام أحد طرق اإلعداد البديلة. 	 
راجع صفحة 17.

إلعادة ضبط النظام: قم بفصل سلك الكهرباء لمدة دقيقة واحدة على األقل. قم بتوصيل 	 
الكهرباء مرة أخرى واستمع للنظام وهو يصدر نغمتين مؤكداً أن به كهرباء.

يوجد صوت قادم من 
التلفزيون

قم بإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون الداخلية. 	 
اضبط مستوي صوت التلفزيون.	 

لون مؤشر حالة النظام 
أحمر

 	.Bose خطأ في النظام. اتصل بخدمة العمالء بشركة
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حل المشاكل
الحلالمشكلة

قاعدة التلفزيون كبيرة 
للغاية لوضعها على 

النظام

ضع نظام الصوت في موقع آخر مثل رف مفتوح تحت التلفزيون. 	 
إذا أمكن، قم بتركيب التلفزيون على الحائط الموجود فوق نظام الصوت.	 

تأكد من توصيل سلك الكهرباء جيدا على الطرفين.	 ال يوجد كهرباء
تأكد توصيل سلك الكهرباء بمأخذ تيار متردد )رئيسي( يعمل. إذا كان يتم التحكم في 	 

المنفذ بمفتاح، تأكد أن المفتاح في وضع التشغيل ON أو اختبر المنفذ باستخدام لمبة.
إلعادة ضبط النظام: قم بفصل سلك الكهرباء لمدة دقيقة واحدة على األقل. قم بتوصيل 	 

الكهرباء مرة أخرى واستمع للنظام وهو يصدر نغمتين مؤكداً أن به كهرباء.
تأكد من أن نظام Solo غير مكتوم الصوت. 	 ال يصدر أي صوت

قم برفع مستوى الصوت. 	 
قم بإيقاف جميع األجهزة الموصلة بنظام Solo ما عدا الجهاز الذي تريد أن تسمعه.	 
 تأكد من توصيل كبل الصوت في موصل على التلفزيون 	 

.Audio IN أو Audio Input وليس Audio OUT أو Audio Output يسمى 

تأكد من أن جميع توصيالت الكبالت صحيحة وثابتة في نظام Solo والتلفزيون والمصادر 	 
األخرى الموصلة. إذا كنت تستخدم كبالً ضوئياً، ارجع إلى صفحة 12 لتعليمات السالمة 

الهامة. 
تأكد من أنه قد تم اختيار إدخال التلفزيون الصحيح. 	 
تأكد من أنه قد تم تمكين إخراج صوت التلفزيون. انظر دليل مالك التلفزيون للحصول 	 

على المعلومات.
إذا كان نظام الصوت موصل بإخراج تلفزيون يسمى VAR(  VARIABLE(، تأكد 	 

 من إيقاف السماعات الداخلية للتلفزيون ومن رفع صوت التلفزيون وعدم إسكاته.

قد تحتاج الستخدام توصيالً بديالُ. راجع صفحة 17.	 
إذا كنت تقوم بالتوصيل من خالل إخراج سماعات رأس التلفزيون، قم بزيادة صوت 	 

التلفزيون ألقصى حد. 
إذا كنت تقوم بالتوصيل بجهازين، تأكد من أنك ال تستخدم كبالً ضوئياً وكبالً متحد 	 

المحور.
قم بفصل سلك كهرباء النظام من مأخذ التيار المتردد لمدة دقيقة واحدة.	 
إلعادة ضبط النظام: قم بفصل سلك الكهرباء لمدة دقيقة واحدة على األقل. قم بتوصيل 	 

الكهرباء مرة أخرى واستمع للنظام وهو يصدر نغمتين مؤكداً أن به كهرباء.

الرعاية والصيانة
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Solo 10 استخدام جهاز ريموت
يتم تشغيل نظام الصوت Solo 10 TV بسهولة باستخدام جهاز ريموت كنترول الصغير. وجه جهاز الريموت نحو واجهة 

النظام واضغط على األزرار.

 يقوم بتشغيل أو إيقاف نظام الصوت 
اضغط باستمرار لتمكين/تعطيل االستيقاظ التلقائي.

يرفع )+( مستوى صوت النظام

يخفض )–( مستوى صوت النظام

يسكت أو يشغل صوت النظام

اضغط مع االستمرار لدخول وضع الحوار 

جهاز ريموت كنترول نظام Solo 15 اختياري
 Solo للشراء بشكل منفصل. سوف يتحكم جهاز الريموت في نظام Solo 15 جهاز ريموت كنترول عام لنظام Bose تقدم
10 ويمكن برمجته للتحكم في التلفزيون والمصادر األخرى )مثل جهاز استقبال بث القمر الصناعي/قنوات الكبل(. اتصل 

بشركة Bose أو الموزع المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. ارجع إلى ورقة العناوين في العلبة الكرتونية.

Bose استخدام جهاز ريموت كنترول من غير منتجات
 يمكنك برمجة جهاز ريموت كنترول من غير منتجات Bose مثل جهاز ريموت جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل 
للتحكم في النظام. راجع دليل مالك جهاز الريموت كنترول من غير منتجات Bose أو موقع جهاز استقبال القمر الصناعي/

قنوات الكبل للتعليمات. 
وبمجرد برمجته، يتحكم جهاز الريموت من غير منتجات Bose في الوظائف األساسية مثل تشغيل/إيقاف الطاقة والصوت.

استخدام وضع الحوار
إعدادات  الكالمية، بضبط  الحوارية فقط، مثل نشرات األخبار والبرامج  للبرامج  الحوار يوفر أفضل جودة صوت  وضع 

صوت النظام تلقائياً. 
لدخول وضع الحوار:

وجه جهاز الريموت نحو النظام.. 1
2 .. اضغط واستمر في الضغط على 

يومض مؤشر حالة النظام ثالث مرات بلون كهرماني ثم يستمر على اللون الكهرماني.
للخروج من وضع الحوار:

وجه جهاز الريموت نحو النظام.. 1
2 .. اضغط واستمر في الضغط على 

يومض مؤشر حالة النظام ثالث مرات بلون أخضر ثم يستمر على اللون األخضر.



التشغيل

العربية - 25

التحكم في مستوى الصوت
في جهاز الريموت:

اضغط على + لرفع مستوى الصوت.	 

اضغط على – لخفض الصوت.	 

اضغط على  لكتم أو تشغيل الصوت.	 
للتأكد من إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، راجع صفحة 15.مالحظة: 

أزرار الوظائف
تتوافق األزرار الخضراء والصفراء والزرقاء في جهاز الريموت كنترول مع أزرار الوظائف المرمزة في وظائف جهاز 

 .teletext استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل أو

وظائف جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل: راجع دليل مالك جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل. 	 

 	 .teletext تتوافق مع أرقام الصفحات المرمزة أو العناوين أو االختصارات في شاشة :Teletext وظائف

استخدام وضع الحوار
إعدادات  الكالمية، بضبط  الحوارية فقط، مثل نشرات األخبار والبرامج  للبرامج  الحوار يوفر أفضل جودة صوت  وضع 

صوت النظام تلقائياً. 
لدخول وضع الحوار:

وجه جهاز الريموت نحو النظام.. 1
2 . .  اضغط على 

يومض مؤشر حالة النظام ثالث مرات بلون كهرماني ثم يستمر على اللون الكهرماني.
للخروج من وضع الحوار:

وجه جهاز الريموت نحو النظام.. 1
2 ..  اضغط على 

يومض مؤشر حالة النظام ثالث مرات بلون أخضر ثم يستمر على اللون األخضر.
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تخصيص زر الطاقة
يمكنك تخصيص زر الطاقة  في جهاز الريموت لتشغيل/إيقاف نظام Solo 15 والتلفزيون وجهاز استقبال القمر 

الصناعي/قنوات الكبل في وقت واحد. 
قم ببرمجة جهاز الريموت للتحكم في التلفزيون وجهاز استقبال بث القمر الصناعي/قنوات الكبل )راجع صفحة 23(.. 1
اضغط على  و  في وقت واحد واستمر لمدة عشر ثوان. . 2

يومض الزرين ثالث مرات.

إعادة مزامنة جهاز استقبال بث القمر الصناعي/قنوات الكبل والتلفزيون
بعد تخصيص زر الطاقة، قد يصبح جهاز استقبال بث القمر الصناعي/قنوات الكبل والتلفزيون غير متزامن وال يتم تشغيله/

إيقافه في وقت واحد. اتبع الخطوات التالية إلعادة مزامنة النظام.
اضغط على زر المصدر للجهاز الغير متزامن.. 1
اضغط على  لتشغيل/إيقاف المصدر.. 2

3 . .  اضغط على 
يتم تشغيل/إيقاف األجهزة في وقت واحد.

التبديل بين المصادر
يمكنك التبديل من مصدر آلخر بالضغط على زر المصدر المناسب في جهاز الريموت. وعالوة على التحكم في المصدر 
المختار، سيتحكم جهاز الريموت دائما في الوظائف األساسية لسماعات نظام Solo 15 )التشغيل واإليقاف ومستوى الصوت 

وكتم الصوت(. 
تأكد قبل أن تبدأ، من أنك قد برمجت المصادر بشكل صحيح.مالحظة: 

اضغط زر المصدر الذي تريده التحكم فيه. . 1
يضيء زر المصدر.

2 .. اضغط على 
يتم تشغيل المصدر.

اضغط على  الختيار اإلدخال الصحيح في التلفزيون. . 3

قد تحتاج لضغط  عدة مرات الختيار إدخال التلفزيون للمصدر.

تعرض قائمة  في بعض أجهزة التلفزيون. استخدم جهاز ريموت نظام Solo 15 الختيار إدخال التلفزيون 
الصحيح وأغلق هذه القائمة.
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برمجة جهاز ريموت Solo 15 العام 
يمكنك برمجة جهاز الريموت العام للتحكم في التلفزيون أو DVD أو مشغل  ™Blu-ray Disc أو جهاز استقبال بث القمر 

.DVR الصناعي/قنوات الكبل أو نظام ألعاب أو

حدد مكان الرمز
يعمل جهاز الريموت كنترول مع العديد من العالمات التجارية كمصدر.

قم بتشغيل المصدر الخاص بك.. 1
حدد مكان رمز عالمتك التجارية في كتاب Universal Remote Device Codes )رموز جهاز الريموت . 2

العام( )مزود(.

أدخل الرمز 
أدخل رمز مكون من أربعة أرقام للمصدر الخاص بك لبدء برمجة جهاز الريموت كنترول.

في جهاز الريموت كنترول، اضغط مع االستمرار على زر المصدر المناسب إلى أن تضيء جميع أزرار المصدر . 1
الستة ثم اتركه. 

. على سبيل المثال، لبرمجة التلفزيون، اضغط مع االستمرار على 
سيضيء زر المصدر المناسب. 

أدخل رمز ماركة المصدر في اللوحة الرقمية.. 2
 إذا كانت جميع األزرار الستة تومض ثالث مرات، فقد أدخلت رمزاً غير صالح. كرر الخطوتين 1 و 2.مالحظة: 

اختبار الرمز
بعد إدخال الرمز الخاص بك، اختبر الوظائف األساسية على المصدر. إذا لم يستجب المصدر الخاص بك، استخدم ماسح 

الرموز على جهاز الريموت كنترول إلعادة المحاولة مع رمز جديد.
اضغط + على زر مستوى الصوت.. 1
اختبر المصدر للوظائف األساسية:. 2

. تظهر قائمة اإلعدادات. اضغط على  و  للتنقل.	  التلفزيون: اضغط أزرار القناة. اضغط على 
. يظهر دليل البرمجة. اضغط على  و  للتنقل.	  جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل: اضغط على 
. تظهر قائمة اإلعدادات. اضغط على  و  للتنقل.	  مشغل DVD أو  ™Blu-ray Disc: اضغط على 
نظام األلعاب: اضغط على  و  للتنقل خالل قائمتك.	 

 إذا لم يستجب المصدر إلى الوظائف األساسية، كرر الخطوات 1 و 2. إذا كانت جميع األزرار الستة مالحظة: 
تومض ثالث مرات، فقد مررت خالل كل رموز المصدر الخاص بك. 

اضغط على  للخروج من البرمجة وحفظ اإلعدادات.. 3
 قد ال يكون المصدر الخاص بك متوافقاً مع أجهزة الريموت العامة. راجع دليل مالك المصدر لمزيد من المعلومات.مالحظة: 
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استخدام جهاز ريموت Solo 15 العام
استخدم جهاز الريموت للتحكم في المصادر الموصلة بالنظام وضبط صوت النظام وتغيير القنوات واستخدم وظائف التشغيل 

 لتمكين 
وظائف جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل والتنقل في قائمة النظام. 

لوحة التنقل

اختيار المصدر

يقوم بإدراج برامج 
DVR المسجلة

نسبة أبعاد التلفزيون

التسمية التوضيحية المقربة

تختار مصدراً موصالً 
بالتلفزيون

 أزرار الوظائف 
)انظر صفحة 25(

Teletext وضع

يعرض الصفحة الرئيسية 
لتلفزيون اإلنترنت

أدوات التحكم في 
التشغيل

يقوم بتشغيل/إيقاف نظام 
Bose® 

يقوم بتشغيل/إيقاف مصدراً 
مختاراً

القناة السابقة أو الفصل السابق 
أو المقطوعة السابقة

وضع الحوار
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التحكم في مستوى الصوت
في جهاز الريموت:

	 اضغط على + لزيادة الصوت.
	 اضغط على – لخفض الصوت.

	 اضغط على  لكتم أو تشغيل الصوت.
مالحظة: للتأكد من إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، انظر صفحة 15.

استخدام اإليقاظ التلقائي
عند تشغيل نظام Solo 15 /10 مع عدم تشغيل الصوت، يتوقف النظام بعد ساعة واحدة.

إليقاظ النظام، اضغط على  في الريموت. 
يمكنك إعداد نظام Solo 15 /10 لالستيقاظ تلقائياً عندما تصله إشارة صوت.

لتمكين االستيقاظ التلقائي:
وجه جهاز الريموت نحو النظام. . 1
اضغط مع االستمرار على  في جهاز الريموت لمدة 5 ثوان. . 2

تنبعث من النظام ثالثة نغمات قصيرة تصاعدية )ترتفع ألعلى( ويومض مؤشر حالة النظام بلون كهرماني.
لتعطيل االستيقاظ التلقائي:

وجه جهاز الريموت نحو النظام. . 1
اضغط مع االستمرار على  في جهاز الريموت لمدة 5 ثوان. . 2

تنبعث من النظام ثالثة نغمات قصيرة تنازلية )تنخفض ألسفل( ويومض مؤشر حالة النظام بلون أحمر.
إذا أصبحت األجهزة خارج نطاق التزامن، انظر "إعادة مزامنة جهاز استقبال بث القمر الصناعي/قنوات الكبل مالحظة: 

والتلفزيون" في صفحة 24.
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الحصول على معلومات عن النظام
يخبرك مؤشر حالة النظام عند تشغيل النظام ويزودك بحالة النظام أثناء التشغيل.

مؤشر حالة النظام

حالة النظام:

حالة النظامنشاط المؤشر
النظام متوقف )انتظار(Off )إيقاف(
وضع االستعداد، يتم تمكين االستيقاظ التلقائيكهرماني قاتم

الطاقة قيد التشغيلأخضر مصمت
 وميض أخضر

 أو 
 وميض كهرماني 

)إذا كان وضع الحوار ممكناً(

النظام مكتوم الصوت

 وميض أخضر سريع
 أو 

 وميض كهرماني سريع 
)إذا كان وضع الحوار ممكناً(

جاِر ضبط الصوت

وضع الحوار ممكنكهرماني مصمت
خطأ نظام – اتصل بخدمة عمالء Boseأحمر مصمت

التشغيل
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توصيل أجهزة متعددة بالنظام
 DVD التلفزيون ال يمرر الصوت من مشغل بالتلفزيون، قد تكتشف أن  لديك جهاز مثل مشغل DVD موصالً  إذا كان 
 Solo حال لهذه المشكلة. يمكنك توصيل ما يصل إلى ثالثة أجهزة بنظام Solo إلخراج الصوت في التلفزيون. ويوفر نظام

باستخدام نوع مختلف من كبل الصوت لكل منها. 
 .Solo موصالً بنظام DVD على سبيل المثال، يبين الشكل أدناه جهاز استقبال قنوات الكبل ومشغل

قد ال تعمل خطة التوصيل البديل هذه مع المعدات التي لديك في منزلك ألن بعض األجهزة مثل صناديق الكبالت/مالحظة: 
األقمار الصناعية تظل تعمل. عند توصيل أجهزة متعددة بنظام Solo، قم بتشغيل الجهاز الذي تريد استخدامه فقط 

وإيقاف األجهزة األخرى.

إذا كنت تستخدم كبالً ضوئياً، ارجع إلى صفحة 12 للتعليمات الهامة.تنبيه:  

إخراج الصوت  
جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل

إخراج الصوت  
مشغل DVD أو نظام ألعاب

Solo 15/10 إدخال صوت نظام
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توصيل إخراج سماعات رأس تلفزيون بالنظام
إذا كان بالتلفزيون موصل سماعات رأس، ستحتاج إلى كبل استريو RCA مزدوج إلى 3.5 ملم )غير مزود( للتوصيل بنظام 

.Solo 15 /10
أدخل قابس االستريو في موصل سماعات رأس التلفزيون.. 1
2 ..Solo في نظام L أدخل القابس األبيض في الموصل
3 ..Solo في نظام R أدخل القابس األحمر في الموصل
تأكد من تشغيل سماعات التلفزيون. راجع دليل مالك التلفزيون لمزيد من المعلومات.. 4
لضمان التحكم األمثل في مستوى صوت النظام، اضبط مستوى صوت التلفزيون على 75 في المائة من الحد األقصى . 5

ثم اضبط مستوى صوت النظام باستخدام جهاز الريموت كنترول.

Solo 15/10 إدخال صوت نظام

إخراج الصوت  
سماعات رأس التلفزيون 
أو إخراج صوت متغير 

آخر كبل RCA مزدوج لكبل 
 استريو 3.5 ملم  

)غير مزود(
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استخدام التوصيالت البديلة
قد تحتاج الستخدام توصيالً بديالُ:

إذا لم يكن بالتلفزيون أية توصيالت إلخراج الصوت أو ال يتم نقل الصوت إلى نظام Solo 15 /10. انظر "توصيل جهاز 	 
استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل" أو "توصيل إخراج سماعات رأس تلفزيون بالنظام" في صفحة 18-17.

إذا كنت ال تحصل على صوت من مشغل DVD موصل بالتلفزيون، انظر "توصيل أجهزة متعددة بالنظام" في صفحة 	 
.19

توصيل جهاز استقبال قمر الصناعي/قنوات كبل بالنظام
يمكنك توصيل جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل بنظام Solo 15 /10. ستحتاج إلى كبل واحد فقط.

  إذا كنت تستخدم كبالً ضوئياً، ارجع إلى صفحة 12 للتعليمات الهامة.تنبيه:  

حدد مكان إخراج الصوت Audio Out على ظهر جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل وانتبه لنوع إخراج . 1
الصوت الخاص بجهاز االستقبال لديك.

إخراج الصوت
جهاز استقبال القمر 

الصناعي/قنوات الكبل

Solo 15/10 إدخال صوت نظام

إزالة الغطاء

اختر كبل الصوت المناسب لجهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل.. 2
3 ..Solo بنظام Audio Out قم بتوصيل كبل الصوت من لوحة موصل جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل
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الخطوة 8: التحقق من الصوت
قم بتشغيل التلفزيون وجهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل )إذا تطلب األمر(.. 1
2 . .Solo اضغط على  في جهاز ريموت نظام

تأكد أن لون مؤشر حالة النظام أخضر ثابت.

مؤشر حالة النظام

3 ..Solo تحقق مما إذا كان هناك صوت قادم من نظام
إذا كنت ال تسمع صوتاً يخرج من نظام Solo، انظر "حل المشاكل" في صفحة 27.

في هذا الوقت، قد تفكر في وضع نظام Solo ليستيقظ تلقائياً من وضع االستعداد كلما تلقى إشارة صوت. انظر نصيحة: 
"استخدام اإليقاظ التلقائي" في صفحة 21.

الخطوة 9: ضبط صوت الباص
يسمح لك زر التحكم في صوت الباص الموجود خلف النظام بتغيير مستوى إخراج صوت الباص للنظام.

أدر زر التحكم في صوت الباص لليمين لزيادة صوت الباص ولليسار لخفض صوت الباص.

مالحظة: للحصول على أفضل جودة صوت لبرمجة الحوار فقط، مثل األخبار والبرامج الحوارية، انظر "استخدام وضع 
.)Solo 10( 26 أو صفحة )Solo 15( 25 الحوار" في صفحة



إعداد النظام

العربية - 15

الخطوة 7: إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون
السماعات  إيقاف تشغيل  التلفزيون Solo، يجب  التلفزيون من خالل نظام صوت  الكاملة لسماع صوت  بالمزايا  لتستمتع 

الداخلية بالتلفزيون. 
راجع دليل مالك التلفزيون للحصول على تعليمات بشأن استخدام قوائم التلفزيون.مالحظة: 

قم بتشغيل التلفزيون.. 1
اذهب إلى قائمة التلفزيون واختر Audio أو Sound أو Speaker Settings )إعدادات السماعة(.. 2
3 .Speakers On/ ابحث عن عنصر القائمة الذي يسمح لك بإيقاف سماعات التلفزيون. قد يسمى عنصر القائمة هذا

Off أو شيء قريب من ذلك.
إذا لم يكن هناك إعداد إليقاف سماعات التلفزيون، اضبط مستوى صوت التلفزيون على أقل وضع.. 4

لتأكيد إيقاف سماعات التلفزيون:
1 ..Solo اضغط على  )كتم الصوت( على جهاز ريموت
تأكد من عدم وجود أي صوت قادم من التلفزيون.. 2

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون الخاص بك بنظام Solo باستخدام الكبل الضوئي، فقد يكون من الضروري نصيحة: 
التأكد أيضا أن بعض إعدادات الصوت ال تمنع إشارة إخراج الصوت. 

ابحث عن عنصر قائمة في إعدادات صوت التلفزيون قد يؤثر على إخراج الصوت الرقمي. وقد تحتاج الختيار 	 
اإلخراج الرقمي الذي تريد استخدامه.

ابحث عن أي إعداد يحدد نوع إخراج الصوت، مثل إخراج Stereo أو Channel Audio 5.1. وقد تحتاج 	 
الختيار هذا اإلعداد لتمكين إخراج الصوت.
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Solo الخطوة 6: وضع التلفزيون فوق نظام
ضع التلفزيون في نظام Solo وتأكد أن قاعدة التلفزيون في الوسط على النظام. راجع "إرشادات الوضع:" في صفحة 8.

تنبيه: تأكد من توسيط قاعدة التلفزيون على الجزء العلوي من هذا المنتج.

تنبيهات:

ال تضع تلفزيون من نوع CRT على هذا النظام. فهو غير مصمم لالستخدام مع تلفزيون من هذا النوع.	 

يؤدى السماح بتعليق قاعدة التلفزيون على أي حافة لنظام السماعات هذا لزيادة خطر انقالب التلفزيون مما قد يؤدي إلى 	 
وقوع إصابة.

إذا كان وضع نظام الصوت مدعوماً بحائط، تأكد من وجود ما ال يقل عن مسافة بوصة واحدة )2.5 سم( بين الحائط 	 
والجزء الخلفي من النظام.

إذا كان التلفزيون يأتي بجهاز مضاد لالنقالب، قم بتركيبه وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة وضبط الطول وفقا للتعليمات 	 
بعد وضع التلفزيون أعلى النظام. يوصى بتركيب جهاز مضاد لالنقالب عند استخدام تلفزيون مع هذا المنتج. إذا لم يأتي 

التلفزيون بجهاز مضاد لالنقالب، يمكنك الحصول على جهاز من معظم موردي التلفزيون بالتجزئة.
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الخطوة 5:  توصيل نظام Solo بالطاقة الكهربية
1 . .Power قم بتوصيل أحد أطراف سلك الكهرباء في وصلة الطاقة
قم بإدخال الطرف اآلخر بمأخذ كهربائي للتيار المتردد. . 2

سوف ينبعث من النظام نغمتين بعد لحظة من توصيل الطاقة تشيران إلى أنه جاهز لالستخدام.

موصل الطاقة

توصي شركة Bose باستخدام واق لتذبذبات التيار معتمد من وكالة سالمة في جميع األجهزة اإللكترونية. قد نصيحة: 
تتسبب التغييرات في الجهد الكهربائي والتغيرات اللحظية في تلف المكونات اإللكترونية بأي نظام.
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تعليمات هامة لتوصيالت الكابالت الضوئية
قم بإزالة الغطاء الواقي من طرفي الكبل الضوئي.. 1

Bose شعار

إزالة الغطاء

أمسك قابس الكبل الضوئي مع جعل شعار Bose ألعلى كما هو مبين. . 2
قم بمحاذاة القابس مع الموصل الضوئي الموجود على نظام Solo وأدخل القابس بحرص.. 3

يوجد بالموصل الضوئي لنظام Solo باب مفصلي يتأرجح بعيدا عند إدخال القابس.مالحظة: 

باب مفصلي

قد يؤدي إدخال القابس في االتجاه الخطأ إلى تلف القابس و/أو الموصل.تنبيه:  

اضغط القابس بإحكام في الموصل إلى أن تسمع صوتاً أو تشعر باستقراره في مكانه. اختبره للتأكد من أن القابس ال . 4
ينفلت خارجاً من الوصلة بسهولة.
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Solo الخطوة 4:  توصيل كبل الصوت بنظام
.Solo قم بإدخال الطرف اآلخر لكبل الصوت المختار في الموصل المناظر في نظام

 إذا كنت تستخدم الكبل الضوئي، يرجى قراءة التعليمان الهامة عن صفحة 12. مالحظة: 

Solo إدخال صوت نظام

إزالة الغطاء

إخراج الصوت 
التلفزيون

ستحتاج وصلة صوت واحدة فقط.مالحظة: 
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الخطوة 3:  توصيل كبل الصوت المختار بالتلفزيون
حدد مكان لوحة الموصل Audio OUT خلف التلفزيون. . 1
قم بتوصيل أحد طرفي كبل الصوت المختار في الموصل Audio OUT الصحيح.. 2

تنبيه:  إذا كنت تستخدم كبل صوت ضوئي، تأكد من إزالة الغطاء الحامي له، ومن مسك القابس في االتجاه الصحيح للموصل 
Audio OUT في التلفزيون.
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الخطوة 2:  اختر نوع كبل الصوت الستخدامه
حدد مكان لوحة الموصل Audio OUT خلف التلفزيون والحظ توصيالت إخراج الصوت الموجودة في التلفزيون.. 1

استخدم أي من هذه التوصيالت ألفضل أداء صوتي.

 صوتالصوت الرقمي المحوري الصوت الرقمي الضوئي
 االستريو التناظري

 استخدم هذا الوصلة 
إذا كان ال يوجد إخراج ضوئي 

أو متحد المحور.

اختر كبل الصوت المناسب لجهاز التلفزيون الخاص بك.. 2
 قد يأتي نظامك ومعه العديد من أنواع كبالت الصوت. ستحتاج وصلة صوت واحدة فقط. اختر كبل واحد وضع مالحظة: 

اآلخرين جانباً.

جهاز مالحظة:  كانت  إذا  فقط  تناظري  كبل  استخدم  أداء صوتي.  أفضل  يقدمان  الضوئي  الكبل  أو  المحور  متحد  الكبل 
التلفزيون الخاص بك ال يحتوي على إخراج ضوئي أو إخراج محوري.

على نصيحة:  الموجودة  الصوت  مخرجات  استخدام  يمكنك  صوت،  مخرجات  أي  بالتلفزيون  يكن  لم   إذا 
جهاز آخر. انظر "استخدام التوصيالت البديلة" في صفحة 17 لالطالع على طرق أخرى لتوصيل نظام الصوت 

.Solo TV
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الخطوة 1: وضع النظام
1 . .Audio Out حرك التلفزيون جانبا وأدره بحيث يمكنك رؤية لوحة إخراج الصوت
ضع نظام Solo حيثما يوجد التلفزيون.. 2

لوحة إخراج صوت 
Audio OUT التلفزيون

إرشادات الوضع:
تم تصميم نظام Bose® Solo 15 /10 ألجهزة التلفزيون التي ال تزن أكثر من 75 رطل )34 كيلوجرام( ولها قواعد 	 

لبست أعرض من 24 بوصة )61 سم( وليست أعمق من 12.25 بوصة )31 سم(.

يجب توسيط قاعدة من التلفزيون فوق النظام ويجب عدم تعليقها على أي حافة من حوافها. 	 

النظام، ضع نظام الصوت في موقع آخر مثل رف مفتوح تحت 	  لتركيبها فوق  للغاية  التلفزيون كبيرة  إذا كانت قاعدة 
التلفزيون ولكن اجعله على مقربة من التلفزيون ليصل كبل الصوت. ويمكنك أيضا تركيب التلفزيون على حائط فوق 

النظام.

إذا تم وضع نظام الصوت في كابينة أو على رف، ضع واجهة النظام بالقرب من الحافة األمامية للرف بقدر اإلمكان 	 
للحصول على أفضل أداء صوتي.

تنبيهات:
ال تضع تلفزيون من نوع CRT على هذا النظام. فهو غير مصمم لالستخدام مع تلفزيون من هذا النوع.	 

يؤدى السماح بتعليق قاعدة التلفزيون على أي حافة لنظام السماعات لزيادة خطر انقالب التلفزيون مما قد يؤدي إلى وقوع 	 
إصابة.

إذا كان وضع نظام الصوت مدعوماً بحائط، تأكد من وجود ما ال يقل عن مسافة بوصة واحدة )2.5 سم( بين الحائط 	 
والجزء الخلفي من النظام. 

مع أي موضع لهذا المنتج، تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية باللوحة الخلفية.	 

إذا كان التلفزيون يأتي بجهاز مضاد لالنقالب، قم بتركيبه وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة وضبط الطول وفقا للتعليمات 	 
بعد وضع التلفزيون أعلى النظام. يوصى بتركيب جهاز مضاد لالنقالب عند استخدام تلفزيون مع هذا المنتج. إذا لم يأتي 

التلفزيون بجهاز مضاد لالنقالب، يمكنك الحصول على جهاز من معظم موردي التلفزيون بالتجزئة.



العربية - 7

مقدمة

شكرا لك…
شكرا الختيارك نظام الصوت Bose® Solo 15 /10 TV لمنزلك. تم تصميم نظام السماعات األنيق غير الظاهر هذا 
لتركيبه تحت أغلب أجهزة التلفزيون بأحجام 46 بوصة والكثير من األجهزة بحجم 50 بوصة. وهو يقوم بتقديم أداء صوتي 

رائع سيقوم بتحسين تجربة مشاهدتك للتلفزيون بدرجة كبيرة.

تفريغ المحتويات
قم بتفريغ العلبة الكرتونية بعناية وتأكد من أن لديك جميع القطع المبينة هنا:

أو

Solo 15 /10 نظام صوت التلفزيون Solo 10 جهاز ريموت

 سلك الكهرباء
)يتم تضمين سلك 
الكهرباء المناسب 

لمنطقتك(

كبل صوت رقمي ضوئي كبل صوت استريو 
تناظري

 جهاز الريموت العام لنظام 
Solo 15

كبل الصوت 
 الرقمي المحوري 

)مضمن في أوروبا فقط(

ال تحاول استخدام المنتج عند اكتشاف أي جزء تالف. اتصل على الفور بموزع Bose المعتمد أو اتصل بخدمة عمالء 
Bose. راجع قائمة جهات االتصال الموجودة في العلبة الكرتونية للحصول على معلومات االتصال.

تأكد من حفظ العلبة الكرتونية ومواد التعبئة والتغليف. فهي توفر أسلم الطرق أو تخزين المنتج.
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مالحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه متوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B بموجب الجزء رقم 15 من قواعد لجنة االتصاالت 
الفيدرالية FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. علماً 
بأن هذا الجهاز يقوم بتوليد واستخدام وبث طاقة موجات السلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم 
تركيبه واستخدامه حسب التعليمات. ومع ذلك فال يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة. وإذا تسبب هذا الجهاز في 
حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده من خالل تشغيل وإيقاف الجهاز، يرجى منك محاولة تصحيح هذا 

التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية:
تغيير اتجاه أو موضع هوائي االستقبال.	 
زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز االستقبال.	 
توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز االستقبال عليها.	 
قم باستشارة الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوى الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون لطلب المساعدة.	 

قد يؤدي القيام بأية تغييرات أو تعديالت دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا 
الجهاز.

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد FCC. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: )1( أن هذا الجهاز قد ال يتسبب في حدوث تداخل ضار 
و )2( أن هذا الجهاز يجب أن يقبل أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

.ICES-003 للمواصفات الكندية B يخضع هذا الجهاز الرقمي من الفئة
  CAN ICES-3 )B( / NMB-3 )B( 

أسماء ومحتويات المواد أو العناصر السامة أو الخطرة

المواد أو العناصر السامة أو الخطرة

الرصاص اسم الجزء
)Pb(

الزئبق 
)Hg(

الكادميوم 
)Cd(

سداسي التكافؤ 
)CR(VI) (

ثنائي الفينيل المعالج بالبروم 
)PBB(

أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم 
)PBDE(

لوحات الدوائر 
)PCBs( المطبوعةXOOOOO

XOOOOOاألجزاء المعدنية

OOOOOOاألجزاء البالستيكية

XOOOOOالسماعات

XOOOOOالكبالت

 O: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات التقييد في معيار 
 .SJ/T 11363-2006

 X: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على األقل في أحد المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد في معيار 
.SJ/T 11363-2006

يرجى استكمال سجالتك واالحتفاظ بها

يمكن العثور على الرقم المسلسل والموديل على اللوحة السفلية.
 ______________________________________________________ الرقم المسلسل:
رقم الموديل:________________________________________________________ 
 _______________________________________________________ تاريخ الشراء:

نحن نقترح عليك االحتفاظ بإيصال المبيعات مع دليل المالك هذا.

تم تصنيعه بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج هي عالمات 
.Dolby Laboratories تجارية لشركة

.)BDA(  Blu-ray Disc Association هي عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Blu-ray Disc™ 

©Bose Corporation 2018. ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف دون إذن 
كتابي مسبق.
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تحذير: يحتوى هذا المنتج على مادة مغناطيسية. يرجى االتصال بطبيبك إذا كان لديك أي أسئلة حول ما إذا كان هذا قد يؤثر 
على عملية زرع جهازك الطبي.

تحذير: تحتوى المنتج على أجزاء صغيرة قد تتسبب في االختناق. غير مناسب لألطفال األقل من 3 سنوات.

تنبيه: ال تقم بإجراء تعديالت غير مصرح بها على المنتج؛ فالقيام بذلك قد يعرض السالمة واالمتثال التنظيمي وأداء النظام 
للخطر وقد يبطل الضمان.

مالحظات:
يجب اإلبقاء على مثل هذا الجهاز في وضع القابلية للتشغيل عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة جهاز كجهاز فصل.	 
يجب استخدام هذا المنتج في األماكن المغلقة فقط. فهو لم ُيصمم أو ُيختبر لالستخدام في األماكن المفتوحة أو في السيارات الترفيهية أو 	 

القوارب.
توجد بطاقة المنتج أسفل أو خلف المنتج.	 

يرجى التخلص من البطاريات المستخدمة بطريقة سليمة باتباع جميع القوانين المحلية بهذا الخصوص.
ال تقم بحرقها.

يتوافق هذا المنتج مع جميع متطلبات توجيه االتحاد األوروبي EU المعمول به. ويمكن العثور على البيان الكامل للتطابق 
.www.Bose.com/compliance في موقع

اقرأ هذه التعليمات.. 1
احتفظ بهذه التعليمات.. 2
انتبه إلى جميع التحذيرات.. 3
اتبع جميع التعليمات.. 4
ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.. 5
ال تستخدم سوي قطعة قماش جافة في التنظيف.. 6
ال تقم بسد أية فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.. 7
ال تقم بتركيب المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة أو ممرات الحرارة أو المواقد أو أي جهاز آخر )بما في ذلك . 8

مكبرات الصوت( ينتج عنه حرارة.
قم بحماية السلك الكهربائي من وطئه باألقدام أو الضغط عليه, خصوصا عند القوابس ومقابس األجهزة التكميلية ونقطة خروجها من . 9

الجهاز.
ال تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها جهة الصنع.. 10
قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم االستخدام لفترات طويلة.. 11
قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. ويجب إجراء صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من األشكال، مثل تلف . 12

سلك التغذية الكهربائية أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل 
اعتيادي أو سقوطه.

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم تجاهل المنتج كنفايات المنزلية ويجب تسليمه إلى مرفق جمع مناسب إلعادة تدويره. ويساعد 
التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة اإلنسان والبيئة. ولمزيد من المعلومات حول التخلص من 

هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.
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يرجى قراءة هذا الدليل
يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

يقوم المثلث متساوي األضالع الذي يوجد بداخله رسم على شكل وميض برق ورأس سهم بتنبيه المستخدم بوجود فولتية خطيرة 
غير معزولة داخل علبة الجهاز قد تكون من الكبر بحيث فد تتسبب في صدمة كهربائية.

تقوم عالمة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي األضالع، كما هو مبين على النظام، بتنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل 
وصيانة هامة في دليل المالك هذا.

تحذيرات: 
لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.	 
يجب عدم تعريض الجهاز لقطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة ويجب عدم وضع أوعية ممتلئة بالسوائل، مثل آنية الزهور، 	 

على الجهاز أو بالقرب منه. وكما هو الحال مع أية منتجات إلكترونية، احرص على عدم سكب سوائل داخل أي جزء من النظام. 
فقد تؤدي السوائل إلى حدوث تعطل و/أو التعرض لخطر حريق.

 	 :Solo 10 ريموت
 تحذير: ال تبتلع البطارية لوجود خطر حرق كيميائي.

 يحتوي جهاز الريموت كنترول المرفق مع هذا المنتج على بطارية خلوية على شكل عملة/زر. إذا تم بلع زر/عملة بطارية 
خلية يمكن أن يسبب ذلك حروقا داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة. احفظ البطاريات الجديدة 
والمستخدمة بعيدا عن متناول األطفال. إذا كانت علبة البطاريات ال تنغلق بإحكام، توقف عن استخدام المنتج واحفظه بعيدا 
عن متناول األطفال. إذا كنت تعتقد انه تم ابتالع البطارية أو وضعها داخل أي جزء من الجسم اطلب عناية طبية فورية. فقد 
تنفجر البطارية الخلوية على شكل عملة/زر أو تسبب حريقا أو حرقا كيماويا إذا تم استبدالها بشكل غير صحيح أو أسيء 
التعامل معها. يجب عدم إعادة شحن البطارية أو فكها أو تسخينها فوق 212 درجة فهرنهايت )100 درجة مئوية( أو حرقها. 
 .CR2032 أو DL2032 بطارية ليثيوم 3 فولت من نوع )UL استبدلها ببطارية ليثيوم 3 فولت من وكالة معتمدة )مثل

يجب التخلص من البطاريات المستخدمة على الفور.
ريموت Solo 15:ال تقم بتفكيك أو فتح أو تمزيق حزمة البطاريات أو الخاليا. ال تقم بتعريض البطاريات أو حزمة البطاريات 	 

للحرارة أو النار. تجنب التخزين تحت أشعة الشمس المباشرة. ال تقم بعمل دائرة قصر كهربائي )تالمس( بالبطارية. ال تقم 
بتخزين البطاريات بدون اعتناء في صندوق أو درج فقد يحدث تالمس )قصر كهربائي( بين بعضها البعض أو تالمس مع أشياء 
معدنية أخرى. ال تقم بإزالة البطارية من عبوتها األصلية إال عند االستخدام. ال تعرض البطاريات لصدمة ميكانيكية. إذا حدث 
تسرب من البطارية، ال تسمح للسائل أن يالمس جلدك أو عينيك. وإذا حدث تالمس، قم بغسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من 
الماء وتوجه للفحص الطبي. الحظ عالمة )+( وعالمة )-( على البطارية والمعدة وتأكد من االستخدام الصحيح. ال تستخدم أي 
حزمة بطاريات أو خلية غير مصممة لالستخدام مع المنتج. احفظ البطاريات بعيداً عن متناول األطفال. اطلب مشورة طبية على 
الفور إذا تم ابتالع بطارية. قم دائما بشراء االبطارية الصحيحة للجهاز. حافظ على البطاريات نظيفة وجافة. امسح أطراف 
البطارية إذا أصبحت قذرة بقطعة قماش جافة ونظيفة. استخدم البطارية في االستخدام المخصصة له فقط. قم بإخراج البطارية 

.) IEC LR06(  AA من الجهاز عندما يكون ذلك ممكنا عندما ال تكون قيد االستخدام. استبدلها فقط ببطاريات قلوية
يجب عدم وضع أية مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو بالقرب منه.	 
ال تضع الجهاز مطلقا على سطح غير مستقر. فقد يسقط الجهاز ويتسبب في إصابة شخصية جسيمة أو الوفاة. ويمكن تجنب 	 

الكثير من اإلصابات، وخصوصا بالنسبة لألطفال، من خالل اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:
موصى باستخدام الكبائن أو الحوامل من قبل الشركة المصنعة للمعدة. -
استخدام األثاث فقط الذي يمكن أن يسند الجهاز بشكل آمن. -
ضمان عدم تدلي الجهاز على حافة األثاث الساند. -
 عدم وضع الجهاز على أثاث )مثل الخزائن أو خزائن الكتب( دون تثبيت كل من األثاث والجهاز بشكل مناسب بحائط. -
 عدم إيقاف الجهاز على القماش أو غيره من المواد الموضوعة بين الجهاز واألثاث الداعم. -
تثقيف األطفال حول مخاطر التسلق على األثاث للوصول إلى المعدة أو أدوات التحكم بها. -
إذا كنت غير واثق من قدرتك على تركيب التلفزيون أو إعداد هذا المنتج بشكل آمن، اتصل بفني تركيب محترف للمساعدة.	 
ال تسمح لألطفال بدفع أو سحب أو تسلق شاشة صوت/فيديو. فقد يجعلها ذلك تنقلب وقد يؤدي إلى إصابة شخصية أو الوفاة. 	 

لمزيد من السالمة واالستقرار، تأكد من تأمين الشاشة باستخدام جهاز مناسب مضاد لالنقالب.
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